V souãasnosti nese vûÏ volarského kostela ãtyﬁi
zvony. Zvon Marie je pÛvodní, dal‰í tﬁi byly poﬁízeny
v roce 1994. Nesou jména Kateﬁina, Václav a Josef.
TéhoÏ roku bylo rovnûÏ obnoveno tzv. soumarské
zvonûní v létû o desáté hodinû veãerní, které dle
povûstí z dob Zlaté stezky navádûlo soumarské
karavany k mûstu.

Poslední úpravu vnûj‰ího vzhledu prodûlal kostel
v roce 2000. Doãkal se opravy fasády, nástûnného
obrazu na vstupním prÛãelí a objeveny byly i sluneãní hodiny na jiÏní stûnû Tusetské kaple.
Od 27. dubna 2001 je kostel v noci nasvícen;
stalo se tak v pﬁedveãer v˘roãí 130 let od pov˘‰ení
Volar na mûsto.
V záﬁí 2006 byla poprvé mimoﬁádnû zpﬁístupnûna vûÏ kostela veﬁejnosti.

V roce 1973 byly poﬁízeny nové vûÏní hodiny
a elektrické zvonûní. PÛvodní hodinov˘ stroj je
k vidûní ve volarském muzeu.

V˘hled na mûsto a okolí z vûÏe kostela sv. Kateﬁiny.
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Dnes zelená, dﬁíve ãervená, pﬁedtím bíl˘m plechem
a pÛvodnû dﬁevûn˘m ‰indelem krytá vûÏ volarského
kostela je symbolem volarského panoramatu od stﬁedovûku po dne‰ek. Tyãila se tu po staletí nad shlukem
mohutn˘ch rouben˘ch dvorcÛ v místû, kde Zlatá stezka
pﬁecházela Volarsk˘ potok, a hlas jejích zvonÛ zalétal
vstﬁíc nejen zbloudil˘m soumarsk˘m karavanám, ale
i k vrcholÛm kolem se tyãících ‰umavsk˘ch hor: od
Bobíku pﬁes StoÏec po Tﬁístoliãník, a za vzácn˘ch
zti‰el˘ch veãerÛ pﬁes vltavsk˘ luh aÏ ke vzdálenému
Plechému.
Nejstar‰í písemná zpráva o Volarech pochází z roku
1359, ale soumarská osada existovala jiÏ pﬁedtím.
Kostel zde byl zaloÏen ve 14. století, kdy byl souãástí
farnosti Zbytiny. Pozdnû gotická pﬁestavba, kdy byl
volarsk˘ svatostánek vystavûn z kamene, probûhla
roku 1496.
Tento kostel byl roku 1688 zcela zboﬁen a stavitel
Jan Canevale ho baroknû vystavûl del‰í a ‰ir‰í, i s novou
sakristií. Dne 8. ﬁíjna 1690 byl slavnostnû zasvûcen do
ochrany sv. Kateﬁiny Alexandrijské. V roce 1724 byla
zv˘‰ena vûÏ o 11 a ãtvrt lokte, aby zvony bylo lépe
sly‰et. V letech 1715 a 1754 kostel vyhoﬁel, pokaÏdé po
úderu blesku do vûÏe.

Spodní ãást kostelní vûÏe je nejstar‰í pÛvodní
dochovanou stavbou Volar! ZaÏila vrcholn˘ stﬁedovûk, pamatuje ãasy, kdy medvûd byl ve volarsk˘ch
lesích ‰elmou bûÏnû vídanou, kolem jejích zdí se do
âech valila sÛl…
Vr‰ek sanktuáﬁe, zdobná kamenická práce vsazená do zdi zvenku vlevo od vchodu, je památkou na
gotickou podobu kostela. Stal se i pﬁedlohou pro
vzhled kaplí volarské kﬁíÏové cesty, zﬁízené ve svazích
Kamenáãe v závûru 19. století.
Kaple pﬁistavûná k lodi na jiÏní stranû nese název
Tusetská, neboÈ v ní byl uloÏen obraz z lesní kaple pod
StoÏeckou skálou. Volarsk˘ kostel tak získal v pÛdorysu podobu kﬁíÏe.
Volarsk˘ kostel se chlubí 12 oltáﬁními obrazy,
které se na hlavním oltáﬁi stﬁídají dle cyklÛ církevního
roku. Oltáﬁ je prací volarsk˘ch umûleck˘ch truhláﬁÛ
a kazatelnu zhotovili Ïáci vyhlá‰ené odborné dﬁevaﬁské ‰koly ve Volarech.
Nejstar‰í volarsk˘ hﬁbitov se rozkládal v kruhu
kolem kostela, jak dodnes naznaãuje kamenné dláÏdûní.
Roku 1903 byla zdej‰í fara pov˘‰ena na dûkanství.

